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lia.

A mikroorganizmusok elofordulása és jelentoségük a természetben.
A mikróbák eredete, kialakulásának folyamata, endoszinbiózis pro-és eukarióták.

b.

A mikroorgazmusok (baktériumok) rezisztenciája, plazmidok.
A dezinficiálás típusai, a dezinficiensek j ellemzoi (elony, hátrány)

2/a.
b.

A mikrobiális (baktérium) antigének fajtái, típusai, jellemzoi
A szervezet specifikus védekezése. Celluláris, humorális immunitás.

3/a.
b.

A baktériumok kémiai felépítése (esszenciális sejtalkotók) tulajdonsága
Az immunitás felosztása, formái, értelmezése

4/a.

Az intra-és extracelluláris enzimek, jelentoségük.
Biokémiai reakciók.
Kemoteárpia és fogalma/kemoteárpiás szerek és hatásmechanizmusuk.

b.
5/a.
b.

A baktériumok táplálkozástípusai, az energianyerés módjai.
A vírusok megjelenési formái, szerkezetük, osztályozás.

6/a.

A vírusok replikációja és szakaszai.
b. A fertozések és fertozobetegség (a fertozés forrásai, kapui, lefolyása)

7/a.

A baktériumtoxinok (exo-és endotoxinok). Kémiai j ellemzoi, humán következményei.
b. A szervezet túlérzékenysége, allergiás reakciók típusai, megjelenési formási.

8/a.

A mikro orgazmus ok kórokozó tulajdonsága.
Szaprofita, prazita, szimbionta
táplálkozásmód. A fertozo betegség kialakulása, szakaszai, a kórokozó sorsa a
szervezetben, a szervezet válaszreakciói.
b. Víruskölcsönhatások,
jelentoségük
a
fertozobetegségekben,
illetve
azok
megelozésében.

9/a.

A vírusok elleni specifikus immunitás (humorális celluláris), a vírusok rezisztenciája.
b. A gombák kórokozó tulajdonsága. A gombák okozta fertozo betegségek, és azok
jelleg szerinti csoportosítása.

IO/a.

Parazitológiai alapfogalmak (gazdaszervezet szerepe a fertozésben)
Protozoonok szerkezet, felosztása, a csoportok jellemzése.
b. A baktériumok tenyésztése (tenyésztési körülmények, táptalajok)

ll/a.

A szervezet aspecifikus védekezése (elsodleges védelmi vonal, RES, fagocitózis,
interferon) .
b. Antigén-ellenanyagreakciók (agglutináció, KKR. lyzis, Precipitáció).

12/a. A baktériumok morfológiája, egyszeru és összetett festési eljárások.
b. A baktériumok genetikai változásai (mutáció, modifikáció)

13/a.

A virulencia jellemzése, a virulenciát befolyásoló tényezok és azok jelentosége
(passzázs, oltóanyagok).
b. A baktériumokjárulékos sejtalkotói, azokjellemzoi, szerkezetük.

l4/a.

Ellenanyagok (immunglobulinok osztályai) szerkezeti
szervezetvédekezésében
b. A gombás betegségek laboratóriumi diagnosztikája.
A gombák szaporodása, tenyésztése.

tulajdonságok,

szerepük

a

l5/a.

A vizsgálati
anyagok vétele és beküldésének
szabályai. Korai és késoi
szérumbetegség.
b. A paraziták gazdaszervezetbe jutásának módjai, a fertozés feltételei, kapui, terjedési
módj ai. Védooltások. Életkorhoz kötött, kötelezo.

l6/a. Az allergiás betegséget okozó ágendek (exogén, endogén allergének).
b. A parazitás betegségek elleni immunitás formái.
l7/a. A sterilizálás típusai (fizikai, kémiai)
b. A vírusok tenyésztése, diagnosztikája (szerológiai reakciók).
rezisztencia
Antibiotikumok
fogalma/antibiotikum-érzékenység,
hatásmechanizmusuk.
b. A vírusbetegségek
fajtái (akut vírusfertozések,
latens és perzisztens
betegségek). A szervezet fogékonyságát befolyásoló tényezok.

l8/a.

és
fertozo

19/a.

Védooltások, megbetegedési veszélyesetén, foglalkozás és egyéb okok miatt festett és
natív készítmények. (Kenet, lapos-és függocsepp).
b. A gombatest felépítése, a gombák jelentosége, rendszertani helyük, táplálkozásuk.

20/a.

A fertozo betegségek elleni küzdelem (megelozés általános és specifikus).
Aj árványfolyamatok elsodleges mozgatóeroi (terj edés)
b. A rekombináció fajtái, konjugáció, transzductio, transzformáció, bakteriofágok,
lizogén konverzió.

2l/a. Helminthek felosztása, szerkezete. A fertozés humán következményei.
b. Az immunkárosodások
típusai
(immunszuppresszió,
immuntolerancia,
veleszületett, szerzett.

stb.)

